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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1259/2012 af Marius Văduva, rumænsk statsborger, for firmaet SC 
Cynegis Engineering SRL, om finansiering af projekter i Ghana og anklager om 
hvidvaskning af penge 

1. Sammendrag

Andrageren og det firma, som han repræsenterer, er blevet undersøgt for hvidvaskning af 
penge. Andrageren er direktør i et firma, som har investeret betydelige beløb i et projekt i 
Republikken Ghana, der er klassificeret som et højrisikoland med hensyn til finansiering af 
terrorisme. I april 2012 blev store beløb konfiskeret fra hans private konto og fra firmaets 
konto. Andrageren protesterede mod dette ved at indgive en klage til domstolene, men han har 
endnu ikke modtaget et svar. Andrageren anmodede ligeledes appelretten om at henvise 
spørgsmålet om, hvorvidt den nationale lovgivning var i overensstemmelse med EU-
lovgivningen, for EU-Domstolen, men denne anmodning blev afvist. Andrageren er af den 
opfattelse, at mangelen på enhver mulighed for at gøre indsigelse mod beslutninger, som 
træffes af myndighederne, ved domstolene er en krænkelse af direktiv 2007/64/EF om 
betalingstjenester i det indre marked.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. januar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

"Andrageren og det firma, som han repræsenterer, er blevet undersøgt for hvidvaskning af 
penge. Andrageren er direktør i et firma, som har investeret betydelige beløb i et projekt i 
Republikken Ghana, der er klassificeret som et højrisikoland med hensyn til finansiering af 
terrorisme. I april 2012 blev store beløb konfiskeret fra hans private konto og fra firmaets 
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konto af anklagemyndigheden. Andrageren anfægtede disse foranstaltninger, idet han indgav 
en klage til den ansvarlige anklagemyndighed som fastlagt i den nationale lovgivning. 

Klagen blev afvist. Andrageren indgav klage mod denne afgørelse til domstolene, først retten 
og derpå retten i Bukarest, som begge afviste at realitetsbehandle klagen, tilsyneladende med 
den begrundelse, at artikel 168 i den nationale retsplejelov kun giver mulighed for enten en 
klageprocedure hos anklagemyndigheden eller retten, men tilsyneladende ikke begge steder. 
Andrageren rejste indsigelse mod disse afgørelser ved appelretten i Bukarest, som afviste 
klagen, idet den henviste til lovligheden af den afgørelse, der var truffet af førsteinstans.

Den afviste tillige andragerens anmodning om at bede Europa-Domstolen om en præliminær 
afgørelse om fortolkningen af fællesskabsretten. Andrageren er af den opfattelse, at manglen 
på yderligere retsmidler til at anfægte den afgørelse, der er truffet af de kompetente 
myndigheder i domstolene, er en overtrædelse af europæisk ret, de grundlæggende rettigheder 
og den afledte ret som f.eks. direktiv 2007/64/EF om betalingstjenester i det indre marked.

Kommissionens bemærkninger 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF af 13. november 2007 om 
betalingstjenester i det indre marked, som er blevet gennemført af alle medlemsstaterne, 
styrker forbrugernes rettigheder på området betalingstjenester i Den Europæiske Union. 

Da det foreliggende problem ikke vedrører forholdet mellem andrageren og hans 
betalingsformidler, er betalingstjenestedirektivet tilsyneladende ikke relevant. Ligeledes ser 
dette ud til at være et spørgsmål om national strafferetspleje snarere end EU's lovgivning om 
hvidvaskning af penge. Direktiv 2005/60/EF om forebyggende foranstaltninger mod 
anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme 
kræver, at visse organer træffer foranstaltninger med henblik på at forhindre hvidvaskning af 
penge og finansiering af terrorisme. Men det omfatter ikke straffeundersøgelser eller 
retsprocedurer i forbindelse med mistanke om hvidvaskning af penge.  

Hvad angår den del af andragendet, der omhandler strafferetspleje, har Europa-Kommissionen 
i henhold til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde ikke nogen beføjelser til at gribe ind i den daglige forvaltning af de enkelte 
medlemsstaters retssystemer, da individuelle sager falde rind under medlemsstaternes 
myndigheders enebeføjelser.

Imidlertid har Rumænien undertegnet den europæiske menneskerettighedskonvention, hvilket 
betyder, at den skal overholde de grundlæggende rettigheder som fastlagt i denne konvention. 
Andrageren kan indgive klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, forudsat at 
hans individuelle rettigheder er blevet overtrådt. Klager til domstolen kan antages til 
realitetsbehandling, forudsat at alle muligheder for nationale klager er blevet udnyttet.

Konklusion

Kommissionen er ikke i stand til at gribe ind på andragerens vegne, da spørgsmålet ikke 
falder ind under dens beføjelser."


